
 

A kiedy ciszy pełen spłynie na nas wieczór 
Posłusznie niech się spełnią życzenia niełatwe 

I najcieńszy opłatek naszego  uśmiechu 
Gwiazda dobrej nadziei niech posypie  światłem 

 
M. CZUMA „Kolęda” 
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Konkurs Karaoke  

Konkurs Karaoke odbył się w 

naszej szkole 15.10.07 z okazji dnia 

Edukacji Narodowej. Wzięli w nim 

udział zarówno uczniowie jak i nie-

wielka liczba nauczycieli.   

 

Walczyli o nagrody! I miejsce 

dostał pan Bartosz Stanecki w 

piosence ,,Wszyscy święci balu-

ją w niebie”, natomiast wśród 

uczniów I miejsce zajęły Ola i 

Kinga z klasy IV. 

 

Opowiadanie na temat Bożego Narodzenia 
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W rogu pokoju stoi choinka. Jaka ona jest piękna! 

Można na niej odnaleźć najpiękniejsze skarby z na-
szego dzieciństwa; 

 pajacyki, misie, cukierki... Jej gałązki kryją drobne 
upominki. 

Popatrz, dla Ciebie też jest prezent! 

Późno już. Niedługo nadejdzie noc - Noc Bożego Na-
rodzenia. 

Swoją radością chce się podzielić z Tobą. Jak to do-
brze, że jesteś. 

Z opłatkiem w dłoni składam Ci życzenia. 

Chcę, żeby w Twoim sercu rozkwitła wiosna. Żyj 
szczęśliwie! 

Jedno życzliwe słowo potrafi stopić wszystkie żale, 
smutki. 

Przy wigilijnym stole pada wiele takich słów. 

Nic więc dziwnego, że jest to najpiękniejszy dzień 
w roku. 

Tam, w stajence, rodzi się teraz Chrystus. 

Chodźmy prędko Go przywitać! To nic, że na dworze jest zimno. 

Jeden uśmiech Bożej Dzieciny wystarczy, by ogrzać wszystkich ludzi. 

Światło świec rozświetla wnętrze kościoła. 

W półmroku widać sylwetki przygarbionych ludzi. 

Słyszysz, co oni mówią? 

To słowa modlitwy: „Podnieś rękę, Boże Dziecię błogosław...". 

Ta jedna noc odmieniła cały świat. 

Na pokrytej śniegiem ziemi pojawiły się jeszcze jedne ślady stóp: 

 Boga-Człowieka. Te ślady prowadzą do Twojego domu. 

To nie wspólna kolacja, prezenty i życzenia wyznaczają czas Bożego 

 Narodzenia, ale wewnętrzna przemiana, jaka dokonuje się 

 w człowieku, gdy w jego życie wkracza Chrystus. 

 Napisał:Napisał:Napisał:Napisał: Ks. SylwesterKs. SylwesterKs. SylwesterKs. Sylwester 



W październiku zaczął się sezon występów 
dla przedszkolaków. Reżyserem jest pani pani pani pani 

Agnieszka Polak.Agnieszka Polak.Agnieszka Polak.Agnieszka Polak.    

Podkładem  muzycznym zajmuje się pan pan pan pan 

Bartosz Stanecki.Bartosz Stanecki.Bartosz Stanecki.Bartosz Stanecki.    

W sztuce „Kopciuszek” „Kopciuszek” „Kopciuszek” „Kopciuszek” wystąpili: 

Marta Herc  Marta Herc  Marta Herc  Marta Herc  ----    KopciuszekKopciuszekKopciuszekKopciuszek    

Hubert Kubiczek Hubert Kubiczek Hubert Kubiczek Hubert Kubiczek ————    KrólewiczKrólewiczKrólewiczKrólewicz    

Małgosia Samela Małgosia Samela Małgosia Samela Małgosia Samela ————    Dobra WróżkaDobra WróżkaDobra WróżkaDobra Wróżka    

Kinga Samborska Kinga Samborska Kinga Samborska Kinga Samborska ————    MacochaMacochaMacochaMacocha    

Agnieszka Serwicka Agnieszka Serwicka Agnieszka Serwicka Agnieszka Serwicka ————    KasieńkaKasieńkaKasieńkaKasieńka    

Ola Madejska Ola Madejska Ola Madejska Ola Madejska ————    HaneczkaHaneczkaHaneczkaHaneczka    

Kasia Stefanowska Kasia Stefanowska Kasia Stefanowska Kasia Stefanowska ----        Herold,OchmistrzHerold,OchmistrzHerold,OchmistrzHerold,Ochmistrz    

Jaś Głowacki Jaś Głowacki Jaś Głowacki Jaś Głowacki ----    Lodziarz,Strażnik Kró-Lodziarz,Strażnik Kró-Lodziarz,Strażnik Kró-Lodziarz,Strażnik Kró-

lewskilewskilewskilewski    

     Gumowe Ucho 

Występy dla przedszkolaków.Występy dla przedszkolaków.Występy dla przedszkolaków.Występy dla przedszkolaków.    

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI    
Akcja „Góra Grosza”.Akcja „Góra Grosza”.Akcja „Góra Grosza”.Akcja „Góra Grosza”.    

 W naszej szkole odbywa się akcja charytatywna 
„Góra Grosza”.Każda klasa zbiera grosiki o no-
minałach: 1grosz,2 grosze i 5 groszy. We 
wszystkich klasach stoi słoik(lub kilka słoików), 
do których uczniowie wrzucają pieniążki. Póź-
niej samorząd SSP przejdzie po klasach 1-6,a 
samorząd SG po klasach 1-3 gimnazjum. Pieniąż-
ki zostaną przeznaczone na cele charytatywne. 

     

Napisała:  

Katarzyna Stefenowska 

 

 

   

Turniej Tenisa Stołowego 

Dnia 27.10 w SP nr 13 odbył się turniej tenisa 
stołowego dla dziewcząt klas szóstych. 

Reprezentowały nas: Magda Bidzińska , Ada 
Chmolewska, Marta Herc oraz Ada Bidzińska. 

MISTRZYNIĄ STARACHOWIC JEST 

MAGDA BIDZIŃSKA       

Trzymajmy za nią kciuki w następnych zawo-
dach .                                       

Dzięki dziewczynom szkoła zajęła II miejsce. 

Gratuluję koleżanką oraz Pani Agnieszce Ma-
kowskiej, która przygotowywała je do zawodów.    

Kinga Samborska 
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Kuba Fiega Kuba Fiega Kuba Fiega Kuba Fiega ————    Sklepikarz,Strażnik KrólewskiSklepikarz,Strażnik KrólewskiSklepikarz,Strażnik KrólewskiSklepikarz,Strażnik Królewski    

Marysia Włoskowicz Marysia Włoskowicz Marysia Włoskowicz Marysia Włoskowicz ————    NarratorNarratorNarratorNarrator    

Wiktoria Dobrowolska Wiktoria Dobrowolska Wiktoria Dobrowolska Wiktoria Dobrowolska ————    NarratorNarratorNarratorNarrator    

Basia Zatorska Basia Zatorska Basia Zatorska Basia Zatorska ————    NarratorNarratorNarratorNarrator    

Wiktoria Derlatka Wiktoria Derlatka Wiktoria Derlatka Wiktoria Derlatka ————    Asystentka ReżyseraAsystentka ReżyseraAsystentka ReżyseraAsystentka Reżysera    

    

    

    

    Napisała:Napisała:Napisała:Napisała:    

    Katarzyna Katarzyna Katarzyna Katarzyna     

    StefanowskaStefanowskaStefanowskaStefanowska     
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Co w trawie piszczy? Co w trawie piszczy? Co w trawie piszczy? Co w trawie piszczy?     

 
 

W 
 klasie czwartej zaginęła znaczna 
część pieniędzy z akcji ,,Góra gro-
sza”. Złodziejaszek jeszcze nie 

przyznał się do winy, więc możesz go zdema-
skować! Jeżeli zobaczysz kogoś, kto płaci ko-
muś grosze (np. w sklepiku) lub daje komuś 
drobne pieniądze zgłoś to pani dyrektor lub 
nauczycielowi na dyżurze. Jeszcze możesz go 
złapać jak prawdziwy detektyw! 

Kradzież pieniędzy z klasy III 

Dziwne plakaty na korytarzu     

P 
ewnie zauważyłeś, że nasz szkolny 
korytarz zdobią dziwne plakaty z na-
pisami np. ,,Nie naśmiewamy się z 

innych ludzi”. Mają za zadanie mówić  

Ci  żebyś zachowywał się przyzwoicie. Jeśli 
jesteś łobuziakiem to lepiej weź z nich przy-
kład! Jeszcze możesz się zmienić! 

Pomazane rysunki    

N 
a stołówce wisi tablica, na tablicy ry-
sunki dzieci. Jakiś mały szatan wziął 
długopis i pomazał je wszystkie. Mo-

żesz się o tym dowiedzieć wypisując sobie listę 
największych łobuzów tej szkoły. Zdemasku-
jesz go na pewno, kiedy przyłapiesz kogoś na 
rozmowie, w której opowiada o swoich wyczy-
nach. 

 

U 
niwersytet jest szkołą, w której studiują 
dorośli ludzie, którzy wciąż jeszcze lubią 
się uczyć. Kraków jest pierwszym pol-

skim miastem, które zaprasza dzieci na zajęcia 
uniwersyteckie. Postanowiłam napisać o tych 
zajęciach, ponieważ sama na nie uczęszczam. 
Prowadzą je mądrzy i sympatyczni ludzie, którzy 
chcą zarazić nas ich pasją. Tym razem to dzieci 
a nie dorośli mają okazję zobaczyć jak jest na 
prawdziwym uniwersytecie! Są też specjalne 
warsztaty np. teatralne. Wykłady prowadzone są 
w uniwersytecie jagielońskim. 

Pomysłodawcą oraz organizatorem zajęć jest 
fundacja Paideia, realizująca projekty edukacyj-
ne i kulturalne. Uniwersytety dziecięce działają 
w Europie i na świecie już pięć lat. Dzięki nim 

już kilkadziesiąt tysięcy dzieci rozwija swój po-
tencjał intelektualny i zapał do wiedzy. Pierwszy 
uniwersytet dzieci powstał w Niemczech, w Ty-
bindze. Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego prze-
znaczone są dla dzieci, które rozpoczęły naukę 
w szkole podstawowej, są ciekawe świata i ma-
ją zapał do zdobywania wiedzy. Wykłady i warsz-
taty będą odbywały się w pomieszczeniach aka-
demickich,w soboty, tak żeby każdy młody stu-
dent mógł wygospodarować sobie na nie czas. 
W semestrze jesiennym zajęcia będą odbywać 
się w Krakowie. Mam nadzieję, że zachęciłam 
was do zajrzenia na stronę 
www.warszawa.ud.edu.pl . 

Małgorzata SamelaMałgorzata SamelaMałgorzata SamelaMałgorzata Samela        

UNIWERSYTET DZIECI UNIWERSYTET DZIECI UNIWERSYTET DZIECI UNIWERSYTET DZIECI     



W piątek 26 października odbyła się wycieczka 
do Warszawy. Około godziny   7.00  wyruszyliśmy 
w podróż, która  trwała dość długo bo aż 5 go-
dzin. Po dotarciu do Warszawy pojechaliśmy do 
Teatru Na Woli. Tam oglądaliśmy spektakl  
„Szatan z Siódmej Klasy”. Przedstawienie opo-
wiadało o młodym chłopaku, który miał talent do 
rozwiązywania zagadek. Przedstawienie było 
dość ciekawe. Kiedy jechaliśmy do muzeum 
Kaśka zauważyła światełko, które wyglądało jak 
UFO, ale później okazało się że to Boing 737. Po 
dotarciu do Muzeum Narodowego poczekaliśmy 
trochę na przewodnika 

a potem zaczęliśmy zwiedzać różne galerie takie 
jak Galeria Malarstwa Włoskiego, Malarstwa Pol-

skiego i Polskiej Sztuki Zdobniczej. Mi najbar-
dziej podobał się obraz Jana Matejki ,,Bitwa Pod 
Grunwa ldem” .  Po tem po jecha l i śmy  

do Mc Donald’s na małe „co -nieco”. To był 
ostatni punkt programu naszej wyprawy. Do Sta-
rachowic dotarliśmy o godz. 20:35 gdzie  czekali 
na nas rodzice. 

 

Napisał: Jan Głowacki 

Wycieczka do WarszawyWycieczka do WarszawyWycieczka do WarszawyWycieczka do Warszawy    
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Po wycieczce do Warszawy został ogłoszo-
ny konkurs plastyczno-literacki. Wszyscy 
uczniowie  z klas IV-VI mieli do wyboru 5 
form. 

    1. Sprawozdanie. 

    2. List do przyjaciela. 

    3. Komiks. 

    4. Kartka z pamiętnika. 

    5. Ilustracja do przedstawienia.   

W skład jury wchodziły:  

p. Bożena Jaskros, p. Teresa Rybka, p. 
Agnieszka Polak. 

Konkurs wygrali: 

KOMIKSKOMIKSKOMIKSKOMIKS    

I miejsce zajął Bartosz Belina 

Wyróżnienia: Kinga Tkaczuk, Kinga Sambor-
ska, Małgorzata Samela 

LISTLISTLISTLIST    

I miejsce zajął Hubert Kubiczek 

Wyróżnienia: Wiktoria Dobrowolska, Agnieszka 
Serwicka, Małgorzata Samela 

KARTKA Z PAMIĘTNIKAKARTKA Z PAMIĘTNIKAKARTKA Z PAMIĘTNIKAKARTKA Z PAMIĘTNIKA    

I miejsce zajął Marcel Gra-
lec    

Wyróżnienia: Krystian 
Dróżdż 

SPRAWOZDANIESPRAWOZDANIESPRAWOZDANIESPRAWOZDANIE    

I miejsce zajęła Ola 
Skwarek 

Wyróżnienia: Marta 
Herc 

ILUSTRACJAILUSTRACJAILUSTRACJAILUSTRACJA    

I miejsce zajęła Kinga 
Tkaczuk.     Przygotował: Jakub Fiega 

Konkurs plastycznoKonkurs plastycznoKonkurs plastycznoKonkurs plastyczno----literacki literacki literacki literacki     



SPORTOWE FASCYNACJE SPORTOWE FASCYNACJE SPORTOWE FASCYNACJE SPORTOWE FASCYNACJE     

Wywiad z panem JACKIEM BURZYŃSKIM Wywiad z panem JACKIEM BURZYŃSKIM Wywiad z panem JACKIEM BURZYŃSKIM Wywiad z panem JACKIEM BURZYŃSKIM     

Liga MistrzówLiga MistrzówLiga MistrzówLiga Mistrzów     

P 
uchar Klubowych Mistrzów Europy 
(zwany także Pucharem Europy lub 
Pucharem Mistrzów) jest rozgrywa-

ny od sezonu 1955/1956. Do fazy półfinało-
wej rozgrywany był systemem pucharo-
wym. W finale rozgrywano tylko jedno spo-
tkanie na neutralnym stadionie. Od sezonu 
1991/1992, turniej przybrał formę rozgry-
wek grupowych, a w sezonie 1992/1993 
zmieniono jego nazwę na Liga Mistrzów. 
Rozgrywki te stały się najbardziej prestiżo-
wym i komercyjnym przedsięwzięciem pił-
karskim na świecie. W kolejnych sezonach 

powiększono liczbę uczestniczących w 
nim drużyn z 8 do 32, a do startujących w 
nim zwyczajowo mistrzów klubowych 
dołączone zostały drużyny z najlepszych 
lig Europy zajmujące drugie lub/oraz 
trzecie, a nawet czwarte miejsca w roz-
grywkach swoich krajów. Stworzono w 
ten sposób turniej w którym rywalizują 
najlepsze drużyny Europy a niejedno-
krotnie na świecie. 

Hubert Kubiczek  

młodzieżowych jest wychowanie zawodnika, 
aby osiągnął klasę mistrzowską tj. reprezen-
tanta kraju. Nie bez znaczenia jest również 
aspekt wychowawczy. 

K. B: Kto jest Twoim idolem sportowym i dlacze-
go? 

J.B:  Będę nieorygnalny i powiem, że Ro-
naldhnio. Zawodnik ten posiadł ponad prze-
ciętne umiejętności piłkarskie. a  żeby się o 
tym przekonać wystarczy obejrzeć mecz z 
jego udziałem. 

K. B. W jaki sposób zachęciłbyś Czytelników na-
szej gazetki do uprawiania sportu?? 

J.B: Zachęcam wszystkich do uprawiania 
sportu. Gwarantuję Wam, że będziecie prze-
żywać wspaniałe chwile na różnych impre-
zach sportowych, obozach, zgrupowaniach. 
Pamiętajcie, że „ Sport to zdrowie” 

Wywiad przeprowadził : Kuba Burzyński 

Nazywam się Kuba Burzyński. Moje fascynacje 

sportowe moją swoje źródła w rodzinie. 

Chciałbym wam przedstawić mojego tatę, który 

mnie zachęcił mnie do uprawiania sportu. 

K. B: Tato , od jak dawna interesujesz się sportem? 

J. B: Sportem interesuje się od dzieciństwa, 
szczególnie piłką nożną, w wieku 7-lat zaczą-
łem uczęszczać do drużyny trampkarzy w klu-
bie '' STAR STARACHOWICE''. 

 J. B: Jakie dziedziny interesują Cię najbardziej  

i dlaczego? 

JB: Lubię prawie wszystkie  dyscypliny zespo-
łowe. Jest w nich dużo widowiskowości 

K. B Czy możesz nam powiedzieć na czym polega 
praca trenera i czy sprawia ci ona przyjemność? 

J.B: Praca trenera to poważne zajęcie. Trzeba 
być do niej dobrze przygotowanym pod 
względem merytorycznym jak i mentalnym. 
Zadaniem każdego trenera, szczególnie grup 
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11 listopada 11 listopada 11 listopada 11 listopada ----    DzieDzieDzieDzień Niepodległo Niepodległo Niepodległo Niepodległościcicici    
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Z anim nadeszły te przełomowe dni w pierwszej 

połowie listopada 1918 roku, które zadecydo-

wały o odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 

123 latach niewoli, musiało nastąpić wiele korzyst-

nych dla sprawy polskiej zmian w sytuacji między-

narodowej. W lutym 1917 roku został obalony carat, 

a nowy rząd republikański, pod wpływem Piotro-

grodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnier-

skich uznał, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami, 

prawo narodu polskiego do samostanowienia o wła-

snym losie. Jeszcze wcześniej, bo w styczniu tegoż 
roku prezydent USA Thomas W. Wilson wypowie-

dział się- na krótko przed przystąpieniem Stanów 

Zjednoczonych do wojny- za utworzeniem niepodle-

głej Polski z dostępem do morza. Z kolei wkrótce po 

zwycięstwie rewolucji proletariackiej – październik 

1917 roku – ogłoszona została Deklaracja Praw Na-

rodów Rosji, przewidująca możliwość „ samookre-

ślenia, aż do oderwania się, i utworzenia samodziel-

nego państwa”. W czerwcu 1918 roku na rzecz nie-

podległości Polski wypowiedziały się zachodnio-

europejskie państwa Ententy. Dodajmy także, ze 

państwa centralne - Niemcy i Austro-Węgry – usiło-

wały rozgrywać kartę polską, co najpierw znalazło 

wyraz w tzw. Akcie 5 listopada 1916 roku i utworze-

nia Tymczasowej Rady Stanu, a następnie w powo-

łaniu Rady Regencyjnej i powolnego wobec nich 

rządu. 

 M ilitarne klęski Niemców na froncie zachod-

nim w 1918 roku poprzedziły wybuch re-

wolucji – zarówno w cesarstwie niemieckim, jak i w 

Austro-Węgrzech – będąc echem radzieckiego Paź-
dziernika. W rezultacie doprowadziło to do sytuacji 

niezwykle dla Polaków korzystnej, której nikt na 

początku nie mógł przewidzieć. Oto bowiem pań-
stwa centralne podbiły Rosję, a z kolei same zostały 

podbite przez siły Ententy: Francję, Wielką Brytanię, 
Stany Zjednoczone. Wysiłki samych Polaków oraz 

ich politycznych reprezentacji w kraju i na Zacho-

dzie – nie należy także zapominać o korzystnych 

następstwach działań naszych formacji zbrojnych 

naszej armii – doprowadziły do tego, że sprawa nie-

podległości Polski znalazła szersze uznanie i popar-

cie wśród narodów.  

 

P 
od koniec października 1918 na terenie Ga-

licji i Śląska Cieszyńskiego powstały zaląż-
ki polskiej administracji narodowej. W Kra-

kowie działała Polska Komisja Likwidacyjna, w któ-

rej reprezentowane były wszystkie galicyjne stron-

nictwa, a w Cieszynie – Rada Narodowa, mająca 

charakter lokalnego rządu. 7 listopada w wyzwolo-

nym od Austriaków Lublinie powstał Tymczasowy 

Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnic-

twem Ignacego Daszyńskiego ; manifest tego rządu 

proklamował powstanie państwa jako republiki de-

mokratycznej. 10 listopada po powrocie z więzienia 

w Magdeburgu Józef Piłsudski, któremu Rada Re-

gencyjna przekazała zwierzchnictwo nad wojskiem, 

a następnie własne prerogatywy polityczne. Również 
rząd lubelski oddał się do dyspozycji Piłsudskiego i 

ustąpił na jego żądanie, aby dać mu możliwość 
utworzenia gabinetu opartego na szerszej podstawie. 

W kraju trwało rozbrajanie wojsk niemieckich i au-

striackich, powstawało Wojsko Polskie powołując 

pod swe sztandary byłych legionistów, konpirato-

rów, z Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierzy 

Polskiej Siły Zbrojnej podlegającej dotąd Radzie 

Regencyjnej, a także Polaków z armii byłych państw 

zaborczych.  

RODZIŁA SIĘ POLSKA NIEPODLEGŁA! 

 

Przygotował: Maciej Purski 
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P 
ierwsza generacja Tamagotchi po-
wstała w 1996 roku. Stworzył je 
AKI MATA.  

V1 (version 1) to najprostsza  wersja  i nie 
można się  łączyć przez podczerwień ani 
robić zakupów. Rzeczy te dostępne są do-
piero w  wersji 2, 3, 4 i 5 .  

Generację1 Connection stworzono w roku 
2000. W wersji tej dodano kilka nowych 
funkcji, ale w wersji tej nie ustrzeżono się 
kilku błędów. Wadliwy był zegar. Nie dało 
się  go nastawić, bo liczenie zaczynało się 
od godziny 12.00. 

Ciekawostką w wersji drugiej Tamagoschi 
była pogoda, której nie mają nowe wersje. 
Poprawiono też zegar i umożliwiono  ku-
powanie rzeczy w sklepie. 

 

 

 

 

 

 

Nowością w wersji trzeciej było to , że 
stworzono miasteczko . 

Tamagochi mogło mieć dzieci i zdobywać 
przedmioty w Tamatown ( czyli mieście 
Tamagochi). Innowacją w Tamagochi v.4 
jest to, że Tamagochi najpierw chodzi do 
przedszkola, szkoły, zdobywa zawód i 
idzie do pracy. Nowe rzeczy i  zdobycia aż 
100.000 gotchi punktów. Nowe charaktery, 
kody i nowe Tamatown.  

N 
ajnowsza wersja Tamagochi to 
wersja 4.5. Dostępna jest  w Sta-
nach Zjednoczonych. Można ją  
kupić na allegro. 

Więcej informacji o Tamagochi znajdzie-
cie na moim blogu           

www.tamagochiv4v3.bloog.pl 

 

Przygotowała:  

Wiktoria  Szymkowiak 
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OPRACOWAŁYOPRACOWAŁYOPRACOWAŁYOPRACOWAŁY    

Kinga Tkaczuk i Ola Zatorska.Kinga Tkaczuk i Ola Zatorska.Kinga Tkaczuk i Ola Zatorska.Kinga Tkaczuk i Ola Zatorska.    
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DZIENNIKARZ : Czy lubisz pływać ?  

KINGA : Tak bardzo lubię  

DZIENNIKARZ : Jakie style preferujesz ? 
KINGA : Chętnie pływam strzałką , kraulem , żabką i pieskiem 

DZIENNIKARZ : Jak często uprawiasz tę dyscyplinę sportu? 
KINGA : Raz w tygodniu. Chodzę na pływalnię w środę wraz z kolegami i kole-
żankami w szkole. 

DZIENNIKARZ : Czy często pływasz? 
KINGA : Tak kiedy tylko mam czas. 

Wywiad  przeprowadziła: Wywiad  przeprowadziła: Wywiad  przeprowadziła: Wywiad  przeprowadziła:     

Ola Skwarek 

KaraokeKaraokeKaraokeKaraoke    

K 
araoke to konkurs muzycz-
ny, który odbył się pierwszy 
raz w naszej szkole 15-

15.10.2007 r. Zorganizowali go pani 
Kamila Kępa, pan Wojtek Gębura i 
pan Rafał Pietrzyk. Brało w nim 
udział dużo uczniów małych i du-
żych oraz troje nauczycieli. Wśród 
uczniów 

 I  miejsce zajęły Ola Zatorska i 
Kinga Tkaczuk. II miejsce dosta-

ły wszystkie dziewczęta z klasy VI. W 
kategorii nauczyciele I miejsce zdobył 
pan Bartosz Stanecki, który brawuro-
wo wykonał „Bal wszystkich świę-

tych”.  

Na II miejscu uplasowali się: pan Wojciech Gębura i 
pani Anna Szumilewicz.  

 To była niezwykle udana impreza muzyczna. 

Napisała: Ola Madejska 

 

 



    

Przygotowała: Przygotowała: Przygotowała: Przygotowała:     

Wiktoria Wiktoria Wiktoria Wiktoria     

DobrowolskaDobrowolskaDobrowolskaDobrowolska    

  1. DOKOŃCZ  IMIĘ SŁAWNEGO MALARZA  :  JAN  ..................... 

  2. JEŹDZI SIĘ NIM NA WYCIECZKI KLASOWE LUB SZKOLNE 

  3. DOKOŃCZ TYTUŁ: ............  Z SIÓDMEJ KLASY 

  4. OSOBA ,KTÓRA ZAJMUJE SIĘ  NAPRRAWIANIEM I 

       ZABEZPIECZANIEM PRZED ZNISZCZENIEM  DZIEŁ SZTUKI  I   
        ZABYTKÓW 

  5. DOKOŃCZ NAZWĘ: BITWA POD ............................. 

  6. OBRAZ MOŻNA  RYSOWAĆ  I   ...........................    

  7.  HASŁO 
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Mama pyta Jasia:  

- Co przerabialiście dziś na chemii?  

- Materiały wybuchowe.  

- A czy nauczyciel zadał coś do domu?  

- Nie zdążył...  

 

Fąfara czyta fragment artykułu z gazety:  

- "Lekarze twierdzą, że przez książki lu-

dzie przenoszą dużą ilość bakteri  

chorobotwórczych".  

- Widzisz mamo? - podchwytuje syn Fą-
fary, odrabiający właśnie lekcje. - A ty 

zawsze się dziwisz, że choruję przed kla-

sówkami!  

Jasio chwali się koleżance:  
- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga 
takiego jak moja ręka!  
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych 
pstrągów!  

 

Mały jeż wpadł w ciemności na kaktusa 
i pyta się zdziwiony:  
- Mamo, to ty?  

Wiszą dwa leniwce na drzewie. Mija go-
dzina, dwie, trzy a one nadal w bezru-
chu. W pewnym momencie jeden  po-
drapał się po głowie. Drugi na to:  
- Zenon, ale ty dzisiaj nerwowy jesteś.  


